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 االْذاء 

 ٔاخٕاَُب يغ حتٍخ ٔالحرتاو اىل ٔانذٌُب 

 السرمبئً فبضم انزٌٍ ثزنٕا يب ثٕسؼٓى اىل اسزبررً األ

يغ متٍُبرُب ثبٌ َكٌٕ لذ لذيُب َٓذي نكى ْبر اجلٓذ ادلزٕاضغ 
يب صُؼذ آَذي ألَفسُب  ٔكزأنكنكى الم يب َسزطٍغ رمذميخ 

 ذلب يٍ اجنبص سغى صؼبة ٔانظشٔف 

اىل انصشع انزي آَهذ يٍ ػهًً سغى ثؼذ انطشٌك انزي ٔصهُب 
 اداسح الػًبل  صشعٕو ٔادلؼشفخ انكجري صشع انؼه انصشع

د.  أ . و . دكزٕس انزي اششف ػهى حبثُب يف اخلزبو الثذ يٍ يسك 
 احلسٍ جبسىفبئض ػجذ 

.............. 
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 *انشكش ٔانزمذٌش* 

 ٔايزُبَُب نكم يٍ سبْى يؼُب ٔسبػذَب ٔرمذٌشَب شكشَب 

 ػهى كزبثخ ْزا انجحث ادلزٕاضغ ثشكهخ َٓبئً 

فبئض ػجذ احلسٍ  أ.و. د" دكزٕس انفبضم  ىيُٓٔاخص ثبنزكش 
ْزا انجحث ٔسشذَب  ػهى  ثأششافّانزي اكشيُب  جبسى"

 كثريا انمًٍخ ٔاسائخ انسذٌذح انزً اسزفذَب يُٓب ثزٕجٍٓبرّ 

 يف اػذاد انجحث 

 إلداسح ٔااللزصبد ٔشكش ٔانؼشفبٌ اىل ػبيهني يف يكزجخ 

 دلب لذيِٕ نُب 

 ػزًذَبْب انزً يٍ انؼٌٕ ٔرٕفري يصبدس ٔيشاجغ 

 ثؼذ رٕكم ػهى اهلل يف اػذاد ْزا انجحث 

 انزٌٍ مل ٌجخهٕا ثشً يٍ جٓذ يف اٌصبل يؼهٕيبداىل أسزبررُب 

يثبل انثمبفخ ٔانشلً كبَٕا مبثبثخ الة انشؤف ػهى اثُبئّ ٔانزٌٍ 
   األخًللً ٔانؼهًً 
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 ادلسزخهص

 

لعمل اهتمت الدراسة الحالة بالتأكٌد على معرفة اثر ضغط بٌئة ا

على أداء العاملٌن ٌهدف البحث بالدرجة األساس إلى دراسة مفهوم 

ضغط بٌئة العمل وارتباطه بأداء العاملٌن لقد نطلقت الدراسة من 

مشكلة رئٌسٌة مفادها )كٌف تؤثر ضغط بٌئة العمل على أداء 

العاملٌن( واتخذت االستبانة كأداة قٌاس لجمع البٌانات والمعلومات 

(استبانه وعتمد البحث 02ها اذا تم توزٌع )المطلوبة تحصٌل

فرضٌتان رئٌسٌتان واستعمل الباحث البرامج االحصائً الجاهز 

(spss ومجموعة من األسالٌب واالختبارات اإلحصائٌة لتحلٌل )

البٌانات وكتسبت هذه الدراسة اهمٌتها كونها تعالج موضوع ضغط 

تحسٌن أدائهم ثم بٌئة العمل ودورها فً التأثر على العاملٌن بهدف 

استخدم المنهج الوصفً التحلٌلً فً هذه الدراسة .واخٌرا خرجت 

الدراسة بمجموعة من االستنتاجات حٌث كان أبرزها تحقق وجود 

عالقة ارتباط معنوٌة موجبة بٌن المتغٌر المستقل بٌئة العمل 

والمتغٌر التابع أداء العاملٌن وان بٌئة العمل توثر على أداء 

تلتزم بٌئة العمل بالحفاظ على أعلى معاٌٌر الجودة البٌئٌة العاملٌن و

 فً جمٌع عملٌاتها
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 المقدمة

 نتيجة التغيرات السريعة ، والتطورات العممية والتقنية المستمرة ، احتدمت المنافسة بين المنظمات
منظمات البحث عن األمر الذي وضع المنظمات أمام تحديات كبيرة ، فكان لزامًا عمى تمك ال

التي تضمن ليا التفوق ، وتحقيق األىداف المنشودة ، وزيادة اإلنتاجية ، وبما أن  العوامل
العنصر البشري ىو العنصر األىم ، والمورد األثمن في المنظمة ، أصبح من الميم جدًا 

دية ؛ مما االستفادة القصوى منو ؛ وذلك من خالل تمبية احتياجاتو النفسية واالجتماعية والما
نتاجيتو ، ليذا نجد أن المنظمات اىتمت في السنوات  ينعكس بشكل إيجابي عمى رضاه وأدائو وا 

حيث أن أداء الفرد ىو المحرك األساسي لنجاح المنظمات عمى . األخيرة بخمق بيئة عمل مناسبة
فات المستويات اإلدارية كافة لذلك تسعى المنظمات إلى تحقيق الموائمة بين خصائص ومواص

األفراد العقمية والجسدية والنفسية مع بيئة العمل من خالل تصميم أنظمة العمل وفقًا لممقاييس 
والمواصفات الدولية لممساىمة في تحسين أداء العاممين وتقديم أفضل عمل ممكن لموصول إلى 

 .قـاء المنظمات في ميدانبأفضل إنتاجية وبالتالي 

 :تضمنت الدراسة ثالث فصول وعميو 

منيجية خصص األول منيا مبحثين السابقة( )منيجية البحث والدراسات حتوى الفصل االول ا
 فيما شمل الثاني عمى الدراسات السابقة الدراسة 

األول لمفيوم واألىمية المبحث مبحثين ( بيئة العمل وأداء العاممين وتناول الفصل الثاني )
 وجودة بيئة العملمفيوم وأىمية واىداف ل العمل والمبحث الثاني تناو وانواع بيئة واألىداف 

الثاني االستنتاجات األول استبانة البحث والمبحث مبحثين المبحث وأما في الفصل الثالث تناول 
 والتوصيات
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 الفصل االول 

 المبحث الثانً

 الدراسات السابقة

 المبحث االول 

 منهجٌة البحث
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 مشكمة البحث اوال:  

 وعمى وفق مقدمة البحث اعاله يمكن طرح التساؤالت التالية التي يسعى البحث لإلجابة عمييا:

 ؟العاممينالعمل عمى اداء  بيئةضغط  رتؤثكيف  -1
 وتأثيرىا عمى اداء العاممين؟ بيئة العمل  دور ضغطما  -2
 بيئة العمل وأداء العاممين ؟ بين ضغط ىل ىناك عالقة ارتباط   -3

 ثانيًا: اىمية البحث

 :خاللتتضح أىمية ىذا البحث من 

 االىمية العممية - أ

بيئة العمل ودورىا في التأثير عمى  وضوع ضغطماكتسبت ىذه الدراسة أىميتيا كونيا تعالج 
العاممين بيدف تحسين أدائيم ، فمكونات بيئة العمل ليا دور حساس وفعال في أداء العاممين لما 

 لو تأثير عمى نفسية وصحة العامل .

 االىمية العممية  - ب

لجة المشكالت ترتبط بالنتائج المتوقعة من البحث التي يمكن األخذ بيا وذلك في محاولة لمعا
التي يعاني منيا العاممون في بيئة العمل ومساعدة المسؤولين في إدارة العميا عمى معرفة الجوانب 
اإليجابية والسمبية في بيئة العمل بتالي العمل عمى القضاء عمى السمبيات أو الحد منيا ، وتعزيز 

 اإليجابيات لموصول إلى مستوى عال من األداء

 اىداف البحث:ثالثا: 

 وارتباطو بأداء العاممين بيئة العمل مفيوم ضغطدراسة   -1
  بيئة العمل واداء العاممين بين ضغط العالقةتحديد  -2
 بيئة العمل عمى اداء العاممين   تأثير ضغطمعرفة  -3
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 فرضية البحث:رابعا: 

 البحث باالتي: فرضية تتمثل 

واداء  بيئة العمل بين ضغطتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية  الفرضية الرئيسة االولى:
 .العاممين

 ما بين  ضغط بيئة العمل واداء العاممين يوجد داللة معنوية  الفرضية الثانية:

 بحث ال عينةمجتمع و  خامسا:.

تم اختيار دائرة مديرية بمدية العمارة تابعو الى وزارة االسكان واالعمار كمجتمع لمبحث اما العينة 
  مديرية بمدية العمارةفتمثمت بالعاممين في دائرة 

 سادسا: حدود البحث

بيئة العمل في ضغط  ركزت ىذه الدراسة عمى معرفة أثر أبعاد  الحدود الموضوعية:  - أ
 أداء العاممين في دائرة مديرية بمدية العمارة 

اقتصر تطبيق الدراسة عمى العاممين في مديرية بمدية العمارة تابع  الحدود المكانية:  - ب
 االعمار العراقية في محافظة ميسان لوزارة االسكان و 

 ٢٢٢٢تم إجراء ىذه الدراسة خالل العام الدراسي  الحدود الزمنية:  - ت

 ةالمبحث الثاني :دراسات السابق

 ٢ ٢١٥موسىابراىيم وسام دراسة 

 النباتية لصناعة الزيوت في الشركة العامة العاممين العمل في أداء أثر ضغوط عنوان الدراسة :

العاممين في الشركة العامة لصناعة العمل في أداء اثر ضغوط التعرف عمى واقع  ىدف الدراسة:
ىذه العالقة وبيان قوة من عدميا االرتباط والتأثير وجود عالقة من خالل بيان  النباتيةالزيوت 
 وتم في حالة وجودىا وتأثيرىا 
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االستبانة توزيع فقد تم أما الجانب العممي وبعادىما الفرعية المبحث  لتمغريتقديم اطار نظري  
 موزعين عمى عدة أقسام فييا من العاممين في الشركة شخص ٦٢من  عمى عينة مكونة 

 ٦٢٣من حجم المجتمع البالغ %١٢بنسبة بسيطة عشوائية تم ختيار عينة : عينة الدراسة أداة 
 فة من اختصاصات مختمالنباتية في بغداد العامة الصناعة الزيوت  في مقر الشركة  موظف

العاممين وكذلك في أداء إيجابية لضغوط العمل وجود عالقة النتائج اظيرت  النتائج والتوصيات:
توصل الباحث العاممين وفي ضوء النتائج الضغوط العمل في أداء وجود تأثير إيجابي 

 توصيات من أىميا قدم عمى أساسيا االستنتاجات 

إنجاز األعمال لغرض تسييل صالحيات أوسع بتفويض العاممين يوصي الباحث االدارة العميا -١
 انسيابيةبشكل أكثر 

 مستواىم المعيشيلغرض تحسين في الشركة حوافز لمعاممين وضع نظام _٢

 المبحوثعمى العاممين في الشركة عادل تقسيم األعمال بشكل -٣

 ٢٢١٦/٢٢١٧أىناني نجاح دراسة 

 ال لمعمالوظيفي العمل بالرضا عالقة بيئة عنوان الدراسة :

 في مدينة الرياضيحرس الحدود عمى العاممين تطبيقية دراسة 

المميزة لبيئة العمل االجتماعية الخصائص إلى البحث عن اىم ىدفت الدراسة  الدراسة: وقدىدف 
ومحتوه والحوافز المادية ونوعية العمل في سموب القيادة والمتمثمة  الداخمة في حرس الحدود 
الوظيفية المتاحة وفرص الترقية  وعالقة العمل السائدة بين العاممينن والمعنوية المتاحة لمعاممي

 الوظيفي لمعاممين في درجة الرضا ومدى تأثيرىا  بين خصائص ىذه البيئة وطبيعة العالقة 

في مدينة يحرس الحدود فردا من العاممين  ١٥٢من ولقد تكونت عينة البحث  أداة عينة الدراسة :
 التاليةالدراسة إلى أبرز النتائج  يات: وتوصمتوالتوصالنتائج  الرياض

ىي عماليم توثر عمى قبل اتخاذ القرارات   بأدائيميرون أن المشاركة من العينة % ٥٤.٩ ان-١
 مشاركة محدودة 
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وأن ىذه يبذلو في العمل الذي تقديرا إلى الجيد ترى أن ىنالك إن أكثر من نصف مفردات العينة 
 معنويا  التقدير قد يكون ماديا أو

 والصالحيات تفويض السمطة ال تتبع اسموب أن أدارتيم أن ثمثي العينة قررت  -٢

فإنيم كذلك لتوجييات والتعميمات فرصة المناقشة أن تتاح ليم إن أغمب أفراد العينة يرون  -٣
 يناقشون المشاكل 

 عند تنفيذىم التوجيياتالتي تظير 

 عن عمميم الحالي %راضين ٤٣.١إن  -٤

 عمى الرضاء الوظيفي لو تأثير واضح يؤده العامل نوعية العمل الذي  إن -٥

 ٢٢١٩ مالك حسن  دراسة 

 العمل ودورىا في تحسين األداء بيئة عنوان الدراسة: 

 م ٢٢١٧-٢٢١٦الفترة من الرئاسة( )الزراعي السوداني دراسة حالة البنك 

 دور طبيعة من خالل معرفة  األداءالعمل في تحسين بيئة التعرف عمى دور ىدف الدراسة: 

 في تحسين األداءوتوضيح أىمية نمط القيادة في تحسين األداء العمل 

إحصائية بين داللة ذات ىناك عالقة الفرضيات التالية حاول البحث اختيار : أداة عينة الدراسة
 طبيعة العمل

ىنالك عالقة األداء بين نمط القيادة وتحسين ذات داللة إحصائية وىنالك عالقة وتحسين األداء 
التحميمي وتبع البحث المنيج الوصفي الييكل التنظيمي وتحسين األداء  ذات داللة إحصائية

 الدراسات الستعراض والمنيج التاريخي التحميل البيانات 

 السابقة 

واألجيزة توفر االدوات من أبرزىا عدد من النتائج توصل البحث إلى النتائج والتوصيات: 
 بالعملكافية لمقيام والالمناسبة 
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مما لمقيام بالعمل مناسبة بصورة تجييز المكاتب بالسرعة المطموبة األعمال ساعد في إنجاز مما 
 أدى إلى تحسين األداء

 لدى العاممينعمى اإلبداع واالبتكار بالبنك ساعده تدريب فعال اتباع نظام 

 ٢٢١٨: روايح العيد دراسة 

 ى أداء العاممينالعمل عماثر بيئة  عنوان الدراسة:

 ورقمةلوالية مديرية التجارة دراسة حالة 

االبعاد من خالل العمل عمى أداء العاممين اثر بيئة تيدف الدراسة إلى معرفة ىدف الدراسة: 
 البيئة المادية والبيئة االجتماعية

 ورقمةبمديرية التجارة لوالية 

حيث تم عمى أداة االستبيان اعتمدنا و الوصفي لمدراسة تم استخدام المنيج أداة عينة الدراسة: 
 مكونة تصميم استبانة 

بمديرية عمى أعوان وموظفين استبيان  ٧٢وتم توزيع متغيرات الدراسة تغطي فقرة حتى  ٢٨من 
 التجارة لوالية ورقمة

  spssاستخدام عن طريق تم تحميل البيانات  ٧٢من اصل استبانة ٦٢وقد استردت 

البيئة االجتماعية والبيئة المادية توافر االبعاد أن ىناك تائج الدراسة فكانت نالنتائج والتوصيات: 
 محل الدراسة في المديرية 

ورقمة بتوفير اإلمكانيات المادية التجارة لوالية إلى اىتمام مديرية باإلضافة بمستوى متوسط 
 والمعنوية
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  الثانًالفصل 

 االطار النظري للبحث

 لمبحث الثانًا

 أداء العاملٌن

 المبحث االول 

 بٌئة العمل



 

9 

 

 الفصل الثاني

 : بيئة العملالمبحث األول

 ما ىي بيئة العمل

باىتمام  تحظىوالتي  مؤسسةاو تعد بيئة العمل من مقومات والجوانب اليامة النجاح اي منشاة 
عن مكان او بيئة العمل اساس ان رضا الموظفين والعامميين داخل المؤسسة عالمي عمئ 

المؤسسة تضم  ىذهوفعالية انتاجيم مما يؤدي النجاح  وكفاءتيمادائيم عمئ مدئ  ذألكينعكس 
وممارساتيا وتقييم االداء االدارة  كأسموبجوانب ومعايير متعددة تطبق في المنظمات  بيئة العمل

والسياسات التي تحفز والبرامج التدريبية  وألجوروالحوافز المادية والمعنوية والقيادة الرواتب 
 ريتشاردو "جورج ليتوين "بيئة العمل ىما عالما النفس "النجاح حيث اول من عرف مصطمح 

رئيسة وىو مصطمح يشير الئ ستة عوامل  وزمالئو" ثم طورة الحقا الباحث ماك كيالند  سترينغر
 العوامل ىي: وىذهتؤثر في بيئة العمل في مؤسسة 

  روتين االجراءاتبالحرية في البتكار دون ان يعوقيم  الموظفينشعور المرونة اي مدئ 
  المنظمات تجاهبالمسؤولية الشعور 
 االشخاص في منظماتيا مستوئ المعايير التي يضع 
  مالءمة المكافآتحول التعميقات بشأن االداء ومدئ مفيوم الدقة 
  العاممين فييا لألشخاصوضوح رسالة المنظمة وقيمتيا 

  المشترك في منظمات مستوئ االلتزام 
 ماك كيالند() باحث المصدر 

من  وذألك"افضل مكان عمل "وىو من مؤسسي مؤسسة  روبرت ليفرنغ " "كما عرفة السيد 
عشر مكان عمل في العالم ويقول ان  اثنىمع مئات من العامميين في افضل  مقابالتوخالل 

والستمتاع مع الذين تعمل ليم والفخر والعتزاز بالعمل  باإلفراد: عندما تثق بيئة عمل ىي
 .  االفراد الذين تعمل معيم

ئ نفس الواجبات وميارات تنطوي تقريبا عملمراكز العمل : مجموعة من ا زويمف كما عرفة 
صفة  صفة غير شخصية بينما يكون لممركزليذا يكون العمل ذات  ومسؤولياتوالمعارف 
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بينما يتصل المركز بالشخص شخصية اي ان لمعمل استقاللية عن الشخص الذي يقوم بة 
 يشغموالذي 

ان لكل رئ بالتالي يكون متصال بيذا الفرد اي بعبارة اخفرد معين  يؤديوىو عمل المركز: 
 مركزة فرد عامل في منظمة 

 (٤٥ص-١٩٩٤المصدر)زويمف  

التي يسعئ من يشكل العمل كافة المجيودات الواعية واالرادية : فاطمة الزىرة كما عرف 
 المساىمة في انتاج الخدمات والسمععن طريق  حاجاتوخالليا االنسان الئ اشباع 

 (٢ص-٢٢١٣ المصدر )فاطمة الزىراء  بن موسى 

التي  وألساليبمجموعة اجراءات  خالل تعاريف اعالء يمكن تعريف بيئة العمل: عمئ انيا من 
وفاعمية التي تنعكس عمئ المنظمات  بكفاءةواجباتيم وعمميم تمكن العاممين من اداء العاممين 

 فيياوالعاممين 

 العمل

حاجاتو عن إشباع  يسعى من خالليا اإلنسان إلىواإلرادية الواعية كافة المجيودات يعد العمل 
التي تعمل العوامل  العمل مجموعة من في وتحيط والخدمات السمع في إنتاج   المساىمةطريق 

،الشركات اىداف تحقيق كافة ودراستو من أجل  تحميموعمى  والباحثينعمى تشجيع المفكرين 
 والمؤسسات

  بيئة العمل

منيا وتمثل بيئة العمل المكان معينة حتى االنتياء ألداء ميمة وىي الموقع التي يستخدم 
المكاتب كما وقد تشمل المنشأة أو موقع مثل مبنى الجغرافي والمناطق التي تحيط بالعمل 

ويمكن تعريف  الخاصة في العمل مثل مستوى الضوضاء والمميزات االضافية مكونات آخره 
 كتبمثاًل المصنع أو الملمعمل الناس  العمل بأنيا المكان الذي يستخدموبيئة 

 مرجع تم ذكرة سابقا الزىراء فاطمة االمصدر/
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 انواع بيئة العمل

بالمنشأة أو تنظيم العمل كافة األبعاد المحيطة تمثل وىي البيئة التي :بيئة العمل العامة -1
ضرورة الرتباطيا مع أي عناصر داخل  وألتوجدوليا القدرة عمى التأثير عمى نشاطاتيا 

 النوع ىذىالمنشأة ومن األمثمة عمى 

والبيئة الطبيعية مثل المناخ  االقتصادية مثل أنظمة االقتصادالعمل البيئة من بيئات 
 االجتماعية والطبيعة والبيئة االجتماعية مثل الطبقات واألدوار 

التي تكون فييا المنشأة بمفردىا والتشارك فييا المنشآت البيئة  الخاصة: وىيبيئة العمل -2
الخاصة ويمكن تعريف بيئة العمل النظام الداخمي لممنشأة البيئة عمى ىذه مثمة ومن  األخرى

واالقتصادية التي تساىم في التأثير عمى المنشأة أما التعاونية واالجتماعية  بأنيا كافة األبعاد
والعامة غير تعد العالقة بين كل من بيئة العمل الخاصة  مباشربشكل مباشر أو غير 
عام وتعد بيئة المنشأة بشكل في تأثيرىا عمى التداخل  ومعالميا بسببواضحة في حدودىا 

 المنشأةوتوجد في كافة أنواع   عبارة عن الشكل التي تعمل العامة العمل

مشاركة من منشأة فردي وبعيد عن اي بأنيا توجد بيا المنشأة بشكل أما بيئة العمل الخاصة 
عمى دراسة عامة باالعتماد بين كل من بيئة العمل الخاصة والومن الممكن التمييز أخرى 

 الخاصة في بيئة العمل و المنشأة بين المتغيرات  الظاىرةدرجة العالقة 

-Work Environment", Business Dictionary, Retrieved 10-7"المصدر /
2017. Edited. 

يع المنشأة وتتضمن رسالتيا وأىدافيا وثقافتيا وجمالبيئة التي تمثل وىي :بيئة العمل الداخمية 
تشكيل البيئة في  ىذهاإلنتاجية كما تساىم وعممياتيا وسياساتيا ومواردىا فييا العاممين 
 المنشأةكافة عضاء العام المرتبط مع االنطباع 

المنشأة وتشمل جميع توجد خارج حدود كافة االشياء التي وىي :بيئة العمل الخارجية 
 الخارجيةالمتغيرات 
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تعتمد بيئة العمل الخارجية عمى عدة عوامل منيا العوامل عام و المؤثرة عمى المنشأة بشكل 
 والتكنولوجية االقتصادية واالجتماعية 

 (35، 34، 33، 32صفحة  2014 - 2013سيام بن رحمون )المصدر /

العالقات المينية تشكل مجموعة من الناجحة والتي  بيئة العمل تعد العمل:عاد بيئة اب
 ومنياد أساسية والوظيفية بين عدة أفراد عمى بعا

 الثقة واالقناع مدى رؤية الموظفين لصدق االدارة من حيث وىي قياس المصداقية :-1

الموظفين عن طريق تقييم المستويات لكافة مقدار احترام االدارة  وىو تحديد االحترام :-2
 الخاصة في الرعاية والدعم

 الموظفونالعدالة من قبل وىي مدى إدراك العدالة :-3

واالنصاف داخل بيئة تقييم المساواة اإلدارة عن طريق ة مع تصرفات وسياسات والمرتبط
 العمل

تقييم لعمميم عن طريق تنفيذىم أثناء واالعتزاز ىو شعور جميع الموظفين بالفخر الفخر :-4
 وظيفتوموظف منيم تجاء مشاعر كل 

تقييم ل عن طريق العمزمالئيم في بيئة مع بالزمالة كافة الموظفين وىي شعور الزمالة :-5
 االلفة 

ضغط  (18 16، 14، 12، 10صفحة بميس  جريتعيد ممترجم عن مقال  در )المص     ،
أوضح مدكور ان ضغط بيئة العمل ىو عالقة قائمة عمى تبادل )تأثيرات  العملبيئة 

الضغوط عندما تكون ألفراد وتأثيرات البيئية حيث يتعرض ألفراد _والستجابات ( بين شخصيات 
ما  مصادر الضغطكما اوضح  معيا والستجابة ليا وتكيف ألفراد ثيرات البيئية قد فاقت قدرة تأ

 يمي :
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 اوال: األسرة

 بيئة ألعمال ثانيا :

 بيئة العمل وتشمل ثالثا 

 (٧ص‚٦ص ‚ ٢٢٢٦ )مدكورالمصدر 
 مصدر ضغط ألسرة أوال: 

عمل انما ايضا الى كثير من ضغط ليس فقط في  مكان ال إلفرادمن معموم يتعرض 
الخاصة  بحياتووىاذ تتعمق  داخل بيئة التي يعيش فييا حيث تنعكس عمى طبيعة عممة 

الزمة التي تكمن في مشاكل العائمية التي تعتبر من العوامل التي تكون خارج منظمة 
كميا تكون من مصادر توتر عصبي النفعاالت نفسية  إلفرادالمالية التي يتعرض ليا 

 ل الضغط  في العم
 (٣٨٧ص ٢٢٢٣-ماىر  )المصدر /

 بيئة ألعمال  ثانيا:
 لذألكعمى خمفية العمل التي يقام بة عندما نقول  اعمال فان ىاذة إلعمال تختمف 
وااللتزامات بحسب متطمبات العمل   تختمف ضغط  العمل التي يتعرض اليا العاممين 

زار  مسؤولية كمما زاد  حيث ان كمما  العمل التي يتكمف بيا ألفراد وحجم ومسؤوليات 
توتر داخل المنظمة يمكن ان تسبب  مسؤولياتحيث ان ىاذ  الضغط عمى  العاممين  
  مكان العملداخل منظمة او  يبذلونووالجيد الذي  ألفرادوتكون عالقة سيئة بين 

 ثالثا :بيئة العمل 
في العمل  وتطور التكنولوجيا  قد يشعر الفرد ان منصبةمن معموم في عصرنا الحالي  

نفسي ىاذ الشي  وتوترالعاممين بضغوط  ألفراديتخمى عنة وطبيعة الحال تولد لدى قد 
او حالتو القتصادية وجو وكذالك عدم استقرار  اكمليترك اثر عمى قيام بعمميم عمى 

بشكل سمبي عمى سكان البمد من ناحية تعامل حالة القتصاد البمد الذي سوف ينعكس 
 العاممين  ألفرادمرتفعة  الذي ينعس عمى دخل  وألسعارفي العمالت 
 (١١٣ص٢٢٢٣-الموزي )المصدر /
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 المبحث الثاني: أداء العاممين

 التطورات التاريخية االدارة الموارد البشرية)العاممين(

انما ىي نتيجة لعديد من ليست وليدة الساعة  الحالي وحديثادارة موارد البشرية بشكميا 
ساىمت في  تطوراتحيث ان تمك ا الئ بداية الثورة الصناعية ترجع عيدىالتطورات التي 

العاممين في منشأ.  شؤونادارة موارد البشرية متخصصة تراعي اظيار الحاجة الئ وجود 
كوظيفة متخصصة ومفرع من موارد البشرية  بإدارةب تفسر الىتمام حيث ان ىناك عدة اسبا

 ومن ىذه ألسبابفروع االدارة 

 ساعد عمئ ظيور التنظيمات ناعي في العصر الحديث التوسع وتصور الص
ادئ الئ حاجة بين الدارة والموارد البشرية المنظمة حيث بدا المشاكل العمالية 

 المنشاةالدارة متخصصة تراعي وتحل مشاكل العاممين في 
 اع ارتفزيادة الوعي نتيجة امام العاممين مما ادئ الئ افة التوسع الكبير في التعميم وفرص الثق

وتوفير الئ وجود متخصصين في ادارة الموارد  البشرية مستوئ الثقافي وتعميمي مما ادئ 
 وسائل حديثة لمتعامل مع التنوع الحديث لكوادر الموارد البشرية

  قوانين وتشريعات  بإصدارالعمل زيادة التدخل الحكومي في العالقات بين العمال واصحاب
عمئ تطبيق القوانين التجنب وقوع رة متخصصة تحافظ عمالية مما ادئ الئ ضرورة وجود ادا

 المنظمة في المشاكل مع الحكومة
  الىتمام  ألمروتطمب ظيور النقابات والمنظمات العمالية التي تدفع عن موارد البشرية

وجود ادارة متخصصة إليجاد بالمنظمات العمالية مما ادئ الئ اىمية بعالقات االدارة 
  منظمات العمالية وال إلدارةالتعاون بين 

 (https://sites.googleالمصدر )

 )العاممين(يمكن تعريف الموارد البشرية 

التي عن الىتمام بكل ما يخص العاممين عبارة البشرية  مواردحيث عرف برنوطي ادارة 
البد من  ألىدافولكي تحقق ىاذة في تحقيق اىدافيا المرسومة يحتاج ليا كل منظمة 
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عمئ استخداميا والحفاظ عمييا وتوجيييا التحقيق اىداف  وإلشرافد الموار  ىذهاستقطاب 
 المنظمة وتطويرىا 

 (17ص2007 برنوطي ) /المصدر

الموارد البشرية العاممين عبارة عن مجموعة من عمئ ان ادارة  ديسمركما عرفة جاري 
التي  التي تختص بالنواحي البشرية ألنشطةوالسياسات المطموبة لتنفيذ مختمف  إلجراءات

 وجوعمئ اكمل  إلجراءاتممارسة ىذا  لإلدارةتحتاج الييا 

 (35ص34ص2009  –جاري ديسمر )مصدر

تكون ما اساسيات االدارية حيث  ألداءانيا عممية تقييم  كما عرفت ربابعة ادارة العاممين
والحكم  وإلصدارمستمر  بشكل مرؤوسييمتمزم الرؤساء عمئ متابعة اداء  آلنيااليامة 

اثناء العمل ودراك مدئ تحسن  سموكووالتحقق من  واجباتوفي اداء الموضوعي عمئ قدرة 
 طرا عمئ ادائو الذي

 (85ص2003 ربابعة )المصدر /

 ئة العمل سوف نوضح كيف يمكن تمكين العاممين في بي

كيف يمنح مدير )مرؤوس ( اكبر قدر ان تمكين يعد مفيوم اداري  معاصر الذي يوضح 
بكل  باإلعمالاألفراد  وقدرتيم في قيام في قيام بالعمل التي تعطي طاقة اضافية حرية من 

واسعة في لفرد سمطة منح  ىو عبارة عن  اوضح افندي بان التمكين حيث  جدارة وثقة 
 في اتخاذ القرارات قدرتو استخدام  عمى تشجيعوالمسؤولية  من اجل  وتحممو رقابة 

 (١٢،ص٢٢٢٣افندي ،)المصدر

عند استكشاف اوضح ان تمكين يدل عمى قدرة اي فرد murrell& Meredithكما اوضح 
وتعزيز قيم  في المنظمة التي يعمل فييا من خالل تدريبة المسؤوليات  والصالحيات  كبيرة 

 والدعم الثقة 

 murrell&Meredith,2000,p8 المصدر /
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 يختمف عن مفيوم التفويض ان مفيوم التمكين 

ىو التي تتخذ القرار المرؤوس سمطة من الرئيس  الى ل فويض ىو تحو حيث يعني الت
حيث يتم تطوير قدرات مرؤوسين  اكثر عمقا من التفويض  تكون حيث   عكس التمكين 

عطائيم   في واالبداع العمل بروح المبادرة العميقة التي تساعدىم في قيام المعمومات وا 
دون الحاجة الى ارشادات من قيام بمياميم  تمكنيم من التصرف بحرية اكبر فيكما عمميم 

اصبحت تفتقر الى لمحاق في التغير  التفويض ذكر الدوري ان نظريات  اال انرئيس العمل 
حيث الم تمكن  كانت محدودةالتفويض التي تحيط بمنظمة العمل اليوم اذ ان البيئي  

مما البيئية والموقفية  واالستجابة  لممتغيرات االول قدرتو عمى تحرك العاممين في الخط 
 يجعل ىناك حاجة ماسة لمعمل عمى وفق منظور التمكين 

 (٦٤-٢٣ص،٢٢٢٤لدوري ،)المصدر/ا

 المعاني ،رشيدة التي اوضحيا التمكين  ألساسيوالعناصر 

في قيامة بعض  المرؤوسينبتفويض احد ان يقوم الرئيس االداري ي يعنتفويض السمطة : 
 دون حاجةالمفوض الية في اصدار القرارات ث تمكن يا حييشغموناختصاص الوظائف التي 

 الرجوع الى  الرئيس 

تكون عمى التي تعمل داخل المنظمة بكفاءة وفعالية البد من فريق العمل : لكي تقوم مجموعات 
غايات المنظمة بدور جماعات وقدرتيم عمى اسيام في تحقيق اطالع عمى االدارة التي تتعمق 

 وأىدافيا 

يرجع الى اتاحة عاممييا نجاح المنظمات  والمؤسسات  في تحقيق اىدافيم ان عاممين : تدريب ال
 وتعمم الجماعي وادارة المعرفة سبل التي تمكن من خالل تدريبيم كافة 

متعريف العاممين بأىداف ىالتصال الفعال  إلدارةالفعال : حيث ان يتوجب عمى التصال 
وكذالك عمى  ألىداف ىذهمل موظف دورة في تحقيق توضيح كل عا وكذألكالمنظمة ورسالتيا 

عمى اختالف مستوياتيم وتوفير فرصة الموظفين فعالة بين العاممين ايجاد وسائل اتصال  إلدارة
 الى اصحاب القرار وشرح مواقفيم 
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الجيد يسيم في لدييا نظام حوافز مختمف حيث انظام الحوافز حفز العاممين : كل منظمة 
في العمل وكذالك يثير لتحاقيم بالتنظيم واشباع حاجاتيم ويعزز من استمرارىم وااجتذاب ألفراد 

 فيو من حيث توفير مناخ تنظيميالتي تحسن ادائيم واالبداع الجيد وبذل منافسة 

 تطوير اداء العاممين ا

داخل المنظمة عمييم ان يقومون بيئة  عمل    المرؤوسينظيرت دراسات ان في اآلونة ألخيرة 
ىاذ نوع من من خالل تظريبيم وتطويرىم ومشاركتيم خبرات العمل عمى قيام بأعماليم   تحفزىم
حيث ان تطوير  منيا الطرفينويستفاد ألعمال  تشجعيم عمى قيام بأعماليم  بشكل متكامل بيئة 

 ومردود عمى منظمة ككل اداء العاممين  سوف يحقق  جيد 

  Patricia Thompson 2019-p 1-15 /المصدر 

  فيز  العاممين تح

مكان العاممين بطرق كثير تساعدىم عمى تخمص من توتر الذي يمرون فية داخل يتم تحفيز 
 العمل من ىاذة الطرق ما ياتي 

وعدم  يبذلول ان يظير المروؤسين بقيمة الجيد الذي من خال:اظيار الحترام االمتنان   .1
بالتالي تعزز ثقة العاممين يا باألعمال التي يقومون لعاممين  وتقميل من شائنالستيانة 

 نجاحا وجعميم اكثر 
ان تحسين بيئة العمل  تساعد بشكل كبير عمى تشجيع العاممين   من بيئة العمل  :تحسين  .2

دور كبير في رفع  لوحيث تعيين كفاءات عالية في المنظمة او مؤسسة من خالل وتحفزىم 
مذالك تقميل من القواعد  المجتمعية كذألك تحسين جودة العمال معايير وزيادة طاقات العمل 

 وجعل مرونة في العمل متشددة والقاسية 
اساسا   بومثاال  يقتدى ان تكوين المدير القدوة الحسنة وجعمة   تكوين القدوة الحسنة: .3

عالقات ودية  بناءانتاجيم   وكذالك العاممين  في  راحة الذي يدفعيم الى تحسين  الشعور
 يم عمى انيم افراد من العائمة العمل وتعرف عمى اىدافيم معوتعامل  مع الموظفين 

  وشعورىم باالىتمام 



 

18 

 

دفع رواتب األجور   توفير مستمزمات ترفييية  من خالل  العمل عمى اسعاد العاممين  :  .4
 مناسبات األحداث الجتماعية وعمل تتطوعي  عقد  كذألكومكافاة ومستحقات وتقديم ترقيات 

 رفع من مستوى انتاج العاممين من شائنة ان ي ذألككل 

  https://mawdoo3.comالمصدر /

 جودة بيئة العمل 

عمى تأثير لو عالية العاممين  في  المؤسسات حيث يكون   عمل تمتمك جودة ان توفر بيئات 
حيث  يمكن ان نستخمص بيئة  العمل  وبالتالي عمى انتاجيم الموظفين  رفع  إيجابية  ومعنويات 

 ب أساسية ثالثة  في العمل جوانمن خالل 

   : عمميم العاممين   فيوممتازة في مكان الذي يؤدي اضاءة  اتاحة بيئة العمل مادية
قيام في عمميم وتوفير  درجة مناسبة من الحرارة  من خالل توفير اجيزة تساعدىم عمى 

خص اما فيما ي التبريد في الصيف واجيزة التدفئة في  البرد ٨بشكل مريح مثل اجيزة 
تعتمد  عمى  نظيف حيث ان منظمات الرائدة  حيث البد من توفير مكان عمل النظافة 

من ىدفيا بيئة عمل  نظيفة  التحسين المستمر حيث اعتمد خمسة مبادى  اساليب كيزن 
  إلنتاجيو ان تؤدي الى  تحسين شئنيا 

ل والمستندات  مرتبة في مكان العمل عمى سبيالتصنيف  : جعل مواد ومعدات 
 مثال ترتيب

 في الوقت الحالي الحاجة ليا مواد التي  -
 مواد تكون الحاجة اليا بشكل محدود  او كمية محدودة  -
 مواد تكون الحاجة اليا  في جميع األوقات -

حيث يسيل  العثور  وتحديد موقعة في مكانة  شيءوضع كل  فيوالترتيب : يتم 
 عمى مستندات  بشكل سريع وسيل 

مكان عمميم  التنظيفاعمال  ين المنظمة  كذالك  مدراء جعل موظف لمتنظيف: 
 غمى اساس يومي ومكاتبيم 
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 باستمرار في مكان العمل  من خالل متابعة مفاىيم الثالثة أعاله تنميط العممية : 

الى دعم منظمة باالضافة تأسيس وتثبيت مبادئ   في  ثقافة  الترسيخ ومحافظة : 
 األسموب جيود التطبيق ىذا 

كفاءات الى منظمات مرتبة ونديفة  حيث يزيد ساىم في تحويل منظمة حيث ي
 العاممين

  بيئة العمل الجتماعية والنفسية 

في مكان العمل   مثل تعامل العاممين مع ىو كل ما يتعمق العالقة ما بين الرؤساء  ومرؤوسين 
ليم اما  ر الحترام حسب ترتيبيم االداري  كما يجب اظياالمرؤوسين وتنفيذ اوامرىم وتعميماتيم 

 ان  يحافظ عمى اقامة عالقة جيدة مع زمالئوتعامل العاممين مع زمالئيم عمى موظف 
 حيث تعبر اىم عنصر في تحسين ألداء  ويتعاونون فيما بينيم 

  تكون في عدة اشكال يمكن ان نوضحيا في شكل تالي حيث بيئة العمل  التنظيمية 
 اممين وتكون معززة ليم داخل منظمة تدعم  جيود العان يكون ىناك ثقافة  -
الوظيفة يمنع آلخرين كن تدخل بصالحيات يكون ىناك نسبة من الستقاللية في  -

 شاغل وظيفة
 مقارنة مع وظائف ألخرى يبين مدى اىمية الوظيفة امكان العمل  -
 التكنموجية او غيرىا كفاءة المواد المتاحة منظمة سواء كانت بشرية او المادية او  -
 ولذلك حتى يكون ىناك تجديدا وتحديا ليذا ميامميام وتعددىا تنوع   -

 

 ٣٢٥- ٣٢٤ص - ٢٢١٢-جودة  المصدر /
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 الفصل الثالث / المبحث االول

 الجانب العممي

 اوال: مجتمع وعينة البحث

ومن الجـدير بالـذكر أن الباحثـان قامـت   )موظفين دائرة بمدية العمارة(قد شممت عينة الدراسة     
 ( استمارة استبيان عمى األفراد المبحوثين في مواقع عمميم . 20زيع )بتو 

 وفيما يأتي خصائص عينة الدراسة وفقا لمبيانات التي قدميا األفراد المبحوثين ومن خالل    

 إجابتيم.

 الجنس  -1
أوضـــحت عينـــة الدراســـة أن نســـبة الـــذكور ىـــي النســـبة األكبـــر مـــن أفـــراد عينـــة الدراســـة حيـــث     

 %( 40%( ، في حين كانت نسبة اإلناث )60شكمت )

 ( توزيع افراد العينة حسب الجنس 1جدول )

 ( توزيع افراد العينة حسب الجنس 1شكل )

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %60 12 ذكر
 %40 8 انثى

 %100 20 المجموع
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 المصدر: من اعداد الباحثتان
 الفئة العمرية -2

( ان النســبة االكبــر مــن عينــة البحــث كانــت اعمــارىم 2( وشــكل رقــم )2يبــين جــدول رقــم )
%( مــن عينــة البحــث، وبمــغ افــراد العينــة فــي الفئــة 40ســنة( وبنســبة ) 50 -41مــابين )

%( مــن افــراد العينــة، بينمــا كــان عــدد افــراد 35ســنة( وبنســبة ) 40-31العمــري )مــا بــين 
 %( من عينة البحث 25فاكثر( نسبة )50 -41من الفئة العمريو )

 ( توزيع افراد العينة حسب العمر 2ل )جدو
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 انثى ذكر

 الجنس

 الجنس

 النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية
 %25 5 سنة 30اقل من 

 %35 7 سنة 40 -31بين 
 %40 8 سنة 50 – 41بين 

 %0 0 سنة فاكثر 51
 %100 20 المجموع
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 ( توزيع افراد العينة حسب العمر2شكل ) 

 

 المصدر: من اعداد الباحثتان
 العممي التحصيل  -3
%(، وحصـمت شـيادة  40احتمت شيادة ماجستير النسبة األكبر من أفـراد العينـة حيـث بمغـت )   

 %(، 15%(، تمييا شيادة االعدادية وبنسبة )35المتوسطة عمى نسبة )

 ( توزيع افراد العينة حسب التحصيل العممي 3جدول )
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 النسبة العدد

 1عمود فاكثر  51 50-41بٌن  40 -31بٌن    سنه فاقل 30

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي
 %5 1 ابتدائية

 %35 7 سطةمتو 
 %15 3 اعدادية

 %5 1 بكالوريوس
 %40 8 ماجستير
 %0 0 دكتوراه
 %100 20 المجموع
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 ( توزيع افراد العينة حسب التحصيل العممي3شكل ) 

 

 المصدر: من اعداد الباحثتان
 سنوات الخدمة  -4

 

ة حـول الدراســة أدنـاه أن غالبيـة أفـراد العينــة لـدييم خبـرة ودرايــة وىـذا يعـزز صــدق اآلراء المـأخوذ  
 16-11% بينمــا احتمــت فئــة )  45ســنوات فــاكثر( نســبة االكبــر بنســبة  16حيــث احتمــت فئــة ) 

 % من اجمالي عينة البحث20سنوات ( نسبة  5سنوات( وفئة ) اقل من 

 ( توزيع افراد العينة حسب سنوات الخدمة4جدول )

 ( توزيع افراد العينة حسب سنوات الخدمة4شكل )

 

 ماجستٌر بكالورٌوس اعدادٌة

3 العدد 1 8

%15 النسبة 5% 40%
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 العدد النسبة

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي
 %20 4 سنوات 5اقل من 

 %15 3 سنوات 10 – 5من 
 %20 4 سنوات 15 -11من 

 %45 9 سنوات فاكثر 16
 %100 20 المجموع
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 المصدر: من اعداد الباحثتان

 ثانيًا : الوصف االحصائي لالستجابات

ــــــوم لقــــــد اعتمــــــدت الباحثتــــــان لغــــــرض تحميــــــل البيانــــــات عمــــــى برنــــــامج الحزمــــــة  اإلحصــــــائية لمعم
ولقـــد اســـتخدمتو فـــي اســـتخراج النســـب المئويـــة، التكـــرارات، المتوســـطات  SPSS االجتماعيـــة

الحســـــــابية واالنحرافـــــــات المعياريـــــــة لعبـــــــارات االســـــــتبيان المختمفـــــــة مـــــــن أجـــــــل إعطـــــــاء وصـــــــف 
   شامل لدرجة موافقة عينة البحث، وكما موضح في الجدول ادناه:

 بية واالنحرافات المعيارية  لفقرات  متغيري االستبيان  ( قيم المتوسطات الحسا5جدول )

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

 5اقل من 
 10-5من  سنوات

 15-11من سنوات
 سنه فاكثر 16 سنوات 

سنوات 5اقل من  سنوات 10-5من   سنوات  15-11من  سنه فاكثر 16   

%20 النسبة 15% 20% 45%

4 العدد 3 4 9

 العدد النسبة

رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة       
 المتغير المستقل )ضغط بيئة  العمل ( االستجابة

 البعد األول:   ضغط العمل
 مرتفعة 0.85 4.25 كثرة العمال التي تتطمب النجاز في نفس الوقت  .1
 منخفضو  1.39 2.8 دم القدرة عمى انياء العمل في اوقات الدوام المحدودةع  .2
 مرتفعة 1.04 3.4 كثرة ميام الموظفين في نفس التخصص  .3

 كثرة االجتماعات  في اوقات الدوام  .4
 مرتفعة 1.45 3 
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 مرتفعة 0.93 3.65 اشعر بالممل نظرا لتكرار نفس ميام وعدم تجديد في عممي  .5
 ب العملالبعد الثاني: ع

 مرتفعة 2.5 2.85 قمة الخبرة المطموبة في القيام بعض ميام لموكمة لمموظفين  .6
 منخفضة  1.35 1.26 تكميفي بميام خارج نطاق عممي عمى حساب وقت عممي رسمي  .7
 مرتفعة 2.5 2.85 اتباع النظام المركزية في العمل يؤثر عمى عممي  .8
 مرتفعة 1.35 1.26 ازدحام العمالء في مكان العمل  .9

 مرتفعة 2.5 2.85 موقع المكتب غير مناسب لموظيفة  .10
 مرتفعة 1.35 1.26 اجد صعوبة في النتقال الى عمل اخر او وحدة اخرى  .11

 
 ثالثا: االجور والمكافئاتالبعد الثالث: 

 

قمة اراتب مقارنة مع طبيعة العمل الميمات الوجبات التي اقوم   .12
 مرتفعة 1.31 3.95 بيا

 مرتفعة 0.82 4.5 تصادي اعمى من الراتب الذي اتقاضاةالوضع االق  .13
 مرتفعة 0.82 4.55 عدم مالءمة العالوات االمتيازات لمجيد المبذول  .14
 مرتفعة 1.68 3 ىل يعطي العاممين في دائرة مشابية اجور وامتيازات اكثر  .15
 مرتفعة 1.01 4.25 االجور التي تدفع لمساعات اإلضافية غير مناسبة  .16
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 التابع: اداء العاممين المتغير
 مرتفعة 0.716 4.25 احرص باستمرار عمى االستغالل وقت العمل  .17

لدي االستعداد والرغبة لمقيام بأية ميام إضافية يتم تكميفي   .18
 مرتفعة 1.18 3.85 بيا

 مرتفعة 1.20 3.75 أتطمع إلى مسؤوليات جديده إضافة إلى ميامي الحالية   .19

 مرتفعة 1.23 4.2 توقعات رؤسائي انجز في العادة عمال يفوق  .20

أرى أن معدل أخطائي في العمل تعتبر محدودة مقارنة   .21
 مرتفعة 0.86 4.3 بزمالئي

سبق لي أن تقدمت بأفكار ومقترحات كانت مفيدة في تطوير   .22
 مرتفعة 1.46 3.5 ادائي 

التردد في عرض ومناقشة اي افكار جديده مع زمالئي   .23
 مرتفعة 0.94 3.95 لمتطور في العمل

 مرتفعة 0.63 4.25 ال اجد صعوبة في التعامل مع الحاالت االستثنائية ومعالجتيا  .24

يتم تكميفي في كثير من الحاالت بميام إضافية ذات أىمية   .25
 مرتفعة 1.29 3.9 خاصة 

الانظر عادة إلى أي تغيرات محتممة عمى أنيا تمثل تيديد   .26
 مرتفعة 1.84 3.55 لعممي

نا بإيجاد حمول لمشكالت رغم أنيا خارج يتم تكميفي احيا  .27
 مرتفعة 1.07 4.1 نطاق العمل

لدي القدرة العالية عمى التواصل مع زمالئي والعمل معيم   .28
 مرتفعة 0.36 4.85 بروح الفريق

 مرتفعة 1.50 3.55 توكل إلى عمال كثيرة تتطمب اإلنجاز في نفس الوقت   .29

 مرتفعة 1.23 3.2 ل المطموب إن وقت الدوام الرسمي اليكفي ألنياء العم  .30

 مرتفعة 1.65 3.1 أتمقى تعميمات متعارضة من أكثر من مسؤول    .31

 مرتفعة 1.50 3.05 تعقد اجتماعات كثيرة أثناء العمل الرسمي   .32
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 المصدر: من اعداد الباحثتان

 ثالثًا: اختبار فرضيات االرتباط واالثر

 تغير المستقل والمتغير التابع عالقات االرتباط بين الم .1
 "يمثل مضمون ىذه العالقة السعي إلى مدى تحقيق صحة الفرضية األولى التـي مفادىـا 

، إذ تشـير معطيـات الجـدول توجد عالقة ارتباط معنوية بين ضغط بيئة العملل واالداء العلاممين "
مـل ارتبـاط بمغـت قيمتـو  ( إلى وجود عالقـة ارتبـاط معنويـة موجبـة عمـى المسـتوى الكمـي وبمعا 6) 
 (، وتشير ىذه النتائج إلى قوة العالقة.0.05عند مستوى معنوية )( 0.628)

 ( 6الجدول ) 

 البحث ياالرتباط بين متغير  ةعالق

          المتغير المستقل
المتغير التابع          

     

 ضغط بيئة العمل
 مستوى المعنوية

 0.003 **0.628 اداء العاممين
*: P ≤ 0.05                 N=20  

 المصدر: من اعداد الباحثتان

 

 مرتفعة 1.00 2.8 افتقد لمخبرة المطموبة لتنفيذ الميام الموكمة لي  .33

 اكمف بميام خارج نطاق عممي وعمى حساب وقت عممي  .34
 مرتفعة 1.28 3.2 الرسمي 

اشعر بالممل بسبب تكرار نفس الميام في عممي وعدم   .35
 مرتفعة 1.08 4.15 تجديدىا 

 مرتفعة 0.44 4.75 إن الراتب ال يتناسب مع طبيعة العمل الذي أقوم بة  .36
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 تحميل عالقات التأثير بين متغيرات البحث: -2

يمثل مضمون ىذه العالقة اختبارا لمرضية الدراسة الرئيسة الثانية التي تشير إلى أنو " يوجد 

  تأثير معنوي لمضغط بيئة العمل في اداء العاممين ".

خاص بتحميل االنحدار إلى وجود تأثير معنوي لمضغط بيئة العمل بوصفو ( ال7ويشير الجدول )

( المحسوبة والبالغة Fمتغيرا مستقال في اداء العاممين بوصفو متغيرًا تابعا. وذلك وفقا لقيمة )

( وىي معنوية عند مستوى (4.3513( وىي أكبر من قيمتيا الجدولية البالغة  11.964قيمتيا )

( المحسوبة معنوية لممتغير المستقل والبالغة T( و مادامت قيم )1,18)( بدرجتي حرية 0.05)

( فإن ذلك يعكس معنوية النموذج، ويتضح 1.325 (( وىي أكبر من قيمتيا الجدولية 13.285)

. وبيذا فانو يتم قبول الفرضية الرئيسة 0.394)( والتي بمغت قيمتو )R2أن معامل التحديد )

 .الثانية

 ثير ضغط بيئة العمل  في اداء العاممين ( عالقة تأ7جدول )

•:P ≤(0.05)                                                       d.f: (1,18)                                         N:20 

 المصد: من اعداد الباحثتان

 
المتغير           

 المستقل
 

 
 المتغير التابع

 
 ضغط بيئة العمل

 
F 

 
T 

 
 

R2       
Β0 

 
1β 

 
 المحسوبة

 
 الجدولية

 
 المحسوبة

 
 الجدولية

 
 اداء العاممين       

 
0.379 

 
0.628 

 
11.964 4.3513  

13.285 1.325  
0.394 
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 المبحث الثاني

 والتوصياتاالستنتاجات 

 اوال : االستنتاجات

والمتغير التابع أداء العمل  بيئةبين المتغير المستقل معنوية موجبة ارتباط عالقة وجود تحقق -١
 العاممين

 إحصائية بين المتغيرين المستقل والتابع  يوجد عالقة معنوية ذات داللة-٢

 توثر عمى أداء العاممين ان بيئة العمل-٣

 من السياسات المتبعة تعتمد بيئة العمل عمى مجموعة -٤

 ممياتيافي جميع عالجودة البيئية أعمى معايير تمتزم بيئة العمل بالحفاظ عمى _٥

 ثاتيا : التوصيات 

 التالية:يقدم الباحث التوصيات اإلطار النظري ومراجعة استنتاجات الدراسة خالل  من

إلى وجود بيئة افضل تؤدي والتي تضمن رضى العامل يستمزم توفير بيئة عمل مناسبة -١
 لمتعامل 

 االلتزام بالموضوعية في تقييم أداء العاممين-٢

 مما يعزز بيئة عمل إيجابية والمرؤوسين لرؤساء عمل اجتماعات بين ا -٣

 والدراسات حول ضغوط العملبالقيام بمزيد من األبحاث الدراسة توصي - ٤

 التي تؤثر عمى حجم األداء الوسيطة عمى تمك العوامل تعمل عمى التعريف عمل دراسات -٥
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 مراجع

 اوال :القران الكريم

 العربيةالمصادر ثانيا 

حسن تمكين  العاممين :مدخل لتحسين وتطوير  المستمر  ،المنظمة العربية  أفندي  ،عطية _١
 ١٠ص  ٢٠٠٣لمتنمية اإلدارية  القاىرة 

عمان دار النشر وتوزيع   –ادارة االفراد -ادارة الموارد البشرية-برنوطي سعاد نائف -2
 ١٢ص  ٢٠٠٢

ومراجعة عبد ’د المتعال ترجمة محمد سيد احمد عب –ادارة الموارد البشرية  –جاري ديسمر -3
 35ص34ص2009الرياض دار المريخ ‘المحسن جودة 

 85ص2003ادارة الموارد البشرية عمان دار الصفاء لمنشر وتوزيع ’عمي محمد ’ربابعة -4

 

(، بيئة العمل الداخمية وأثرىا عمى األداء الوظيفي 2014 – 2013سيام بن رحمون )-5
 . بتصّرف35، 34، 33، 32بسكرة، صفحة  –)دراسة(، الجزائر: جامعة محمد خيضر 

(، أثر ظروف العمل 2013 – 2012_فاطمة الزىرة بن موسى، وسمية بوقرينات )١---6
 . بتصّرف.2ورقمة، صفحة  –عمى أداء العاممين )دراسة(، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح 

 ١١٣ص  ٢٠٠٣اساسيات مفاىيم  الحديثة التطور التنظيمي    -الموزي  موسى --7

الدوري ،زكريا مطمك واحمد عمي صالح ادارة ألعمال الدولية  :منظور سموكي االستراتيجي  -8
 32ص  ٢٠٠٢عمان ، دار البارودي العممية وتوزيع 

 378ص  ٢٠٠٣ماىر ادارة موارد البشرية  اإلبراىيمية الدار الجامعية -9

 7،ص6ص،2006مدكور صراعات العمل جميورية مصر العربية  القاىرة  -10
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صدى الموارد  –مقال مترجم عن معيد جريت بميس تو وورك، خمق بيئة عمل سعيدة --11
 . بتصّرف18، 16، 14، 12، 10البشرية، صفحة 

 ضغط بيئة العمل

 305ص،304ص1978مكتبة الوطنية  ببغداد  –محفوظ احمد جودة --12

انية دار المجدالوي ميدي حسن زويمف ادارة ألفراد   منظور الكمي والعالقات لإلنس--13
  45ص ١٢٢٤لمنشر وتوزيع  

 :المصادر األجنبية 

1-"Work Environment", Business Dictionary, Retrieved 10-7-2017. 
Edited. 

2-murrell&Meredith,2000,p8 

3-Patricia Thompson 2019-p 1-15 

4-https://mawdoo3.com  

5-http://dspace.univ-eloued.dz 

6-https://mawdoo3.com 

7-workplace", Oxford Dictionaries, Retrieved 10-7-2017. Edited. 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 جامعة مٌسان 

 كلٌة االدارة واالقتصاد

 قسم ادارة اعمال 

 الدراسة الصباحٌة 

 استبٌان بحث 

 ) اثر ضغط بٌئة العمل على اداء العاملٌن ( 

 

 االستاذ الفاضل، االستاذة الفاضلة. 

 . تحٌة طٌبة..

ٌشرفنً ان اقدم لسٌادتكم المحترمة بهذا االستبٌان الذي ٌندرج ضمن مشروع نهاٌة 

فً ادارة االعمال للبحث الموضوع  سالدراسة وذلك لنٌل متطلبات شهادة البكالورٌو

بناء علٌه. امل من جنابكم الكرٌم  (بعنوان )اثر ضغط بٌئة العمل على اداء العاملٌن

ودة فً االستمارة. مع االشارة الى ان مساهمتكم فً االجابة على االسئلة الموج

االجابة علٌها سوف ٌساعد الباحث فً التوصل الى النتائج العلمٌة المرجوة. الفتٌن 

انتباهكم الى ان المعلومات التً ستدلون بها ستستعمل ألغراض البحث العلمً فقك. 

 لذا نرجو منكم االجابة بدقة وحٌاد.

 

 فائق االحترام والتقدٌر،،،،،، شاكرٌن لكم تعاونكم مع  

 

 د .أ.م _فائز عبد الحسٌن                                       بأشراف،

 الطالبتٌن /كوثر جبار سعٌد /كوثر مطٌر محمد  
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 القسم االول: البٌانات العامة. 

 امام االختٌار المناسب    )√(الرجاء وضع عالمة 

 الشخصٌة البٌانات:  االول الجزء

 

 -الجنس:

 انثى ذكر 

  

 

 -العمر:

 فأكثر  51 50- 41  40  -   31 فأقل ٠٣

    

 

 -التحصٌل العلمً:

 بكالورٌوس دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

    

 ابتدائٌة متوسطة اعدادٌة  دبلوم

    

 

 -عدد سنوات الخدمة:

 فأكثر 16    15-11       10- 5 سنوات  ٥اقل من 

    

 

 -ن الوظٌفً :العنوا
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 القسم الثانً: 

امام كل  )√(ارجو قراءة العبارات التالٌة واالجابة عن كل فقرة منها بوضع اشارة  

 عبارة تحت درجة التقدٌر التً تراها مناسبة  وتعبر عن راٌك.

  

 

 الفقرة ت
اتفق 
 تماماً 

 ال اتفق محايد اتفق
 ال اتفق

  تماماً 
 :اوال

 العمل المتغير المستقل ضغط 
      كثرة العمال التي تتطمب النجاز في نفس الوقت   .1
      عدم القدرة عمى انياء العمل في اوقات الدوام المحدودة   .2
      كثرة ميام الموظفين في نفس التخصص  .3

 كثرة االجتماعات  في اوقات الدوام  .4
      

      نظرا لتكرار نفس ميام وعدم تجديد في عممي  لاشعر بالمم  .5
 
 

 ثانيا: عب العمل 
      قمة الخبرة المطموبة في القيام بعض ميام لموكمة لمموظفين   .6
      تكميفي بميام خارج نطاق عممي عمى حساب وقت عممي رسمي   .7
      اتباع النظام المركزية في العمل يؤثر عمى عممي   .8
      ازدحام العمالء في مكان العمل   .9

      اسب لموظيفة موقع المكتب غير من  .10
      اجد صعوبة في النتقال الى عمل اخر او وحدة اخرى   .11

 ثالثا: الجور والمكافئات 
      قمة اراتب مقارنة مع طبيعة العمل الميمات الوجبات التي اقوم بيا   .12
      الوضع االقتصادي اعمى من الراتب الذي اتقاضاة   .13
      يد المبذول عدم مالءمة العالوات االمتيازات لمج  .14
      ىل يعطي العاممين في دائرة مشابية اجور وامتيازات اكثر   .15
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      االجور التي تدفع لمساعات اإلضافية غير مناسبة   .16
 المتغير التابع أداء العاممين 

      احرص باستمرار عمى االستغالل وقت العمل  .17
      تم تكميفي بيالدي االستعداد والرغبة لمقيام بأية ميام إضافية ي  .18
      أتطمع إلى مسؤوليات جديده إضافة إلى ميامي الحالية   .19

20.  
  

 انجز في العادة عمال يفوق توقعات رؤسائي
   

     

      أرى أن معدل أخطائي في العمل تعتبر محدودة مقارنة بزمالئي  .21
      سبق لي أن تقدمت بأفكار ومقترحات كانت مفيدة في تطوير ادائي    .22

التردد في عرض ومناقشة اي افكار جديده مع زمالئي لمتطور في   .23
      العمل

      ال اجد صعوبة في التعامل مع الحاالت االستثنائية ومعالجتيا  .24
      يتم تكميفي في كثير من الحاالت بميام إضافية ذات أىمية خاصة   .25
      لعمميالانظر عادة إلى أي تغيرات محتممة عمى أنيا تمثل تيديد   .26

يتم تكميفي احيانا بإيجاد حمول لمشكالت رغم أنيا خارج نطاق   .27
      العمل

لدي القدرة العالية عمى التواصل مع زمالئي والعمل معيم بروح   .28
      الفريق

      توكل إلى عمال كثيرة تتطمب اإلنجاز في نفس الوقت   .29
      وب إن وقت الدوام الرسمي اليكفي ألنياء العمل المطم  .30
      أتمقى تعميمات متعارضة من أكثر من مسؤول    .31
      تعقد اجتماعات كثيرة أثناء العمل الرسمي   .32

        
      افتقد لمخبرة المطموبة لتنفيذ الميام الموكمة لي  .33

اكمف بميام خارج نطاق عممي وعمى حساب وقت عممي   .34
      الرسمي 

      الميام في عممي وعدم تجديدىا اشعر بالممل بسبب تكرار نفس   .35
      إن الراتب ال يتناسب مع طبيعة العمل الذي أقوم بة  .36


